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Thisted Gymnasium & HF 1990

THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS
RINGVEJ 32
DK-7700 THISTED
TLF. 97-92 34 88

SKOLEÅRET 1990-91

LÆRERNE MØDER:
MANDAG DEN 13. AUGUST KL. 9.00

REKTOR: ALLE ELEVER MØDER:
KRISTEN BAK MANDAG DEN 13. AUGUST KL. 10.00

REKTORS STEDFORTRÆDER: INTRODUKTIONSARRANGEMENT:
INSPEKTOR EGON JENSEN

I starten af skoleåret arrangeres en hyttetur for 
alle de nye klasser. Arrangementet, der først og

SEKRETÆRKONTORETS
ÅBNINGSTIDER

fremmest har et socialt sigte, foregår i en hytte, 
som skolen har lejet til formålet.

Nærmere information gives den første skole
MANDAG - TORSDAG: 7.45 - 15.00
FREDAG: 7.45 - 14.00
(GÆLDER IKKE I FERIER)

dag.
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Plan over Thisted By: S = Stationen, G = Gymnasiet
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Velkommen til Thisted Gymnasium & HF

Med dette årsskrift fra Thisted Gymnasium og HF-kursus søger vi først og 
fremmest at fastholde væsentlige indtryk og begivenheder fra det forløbne skoleår.

For årets dimittender kan det give anledning til at tænke tilbage - og forhåbentlig 
kan I tænke tilbage på en god og spændende skoletid, præget af mangfoldighed og 
aktivitet.

For vore kommende gymnasieelever, HF-kursister og HFG-elever skulle dette 
årsskrift gerne give et signalement af TG, og samtidig fungere som appetitvækker 
for den skole, der skal være rammen om jeres tilværelse de næste år. Med årsskriftet 
håber vi at give et indtryk af livet, som det udfolder sig på vores skole, og af de 
mange aktiviteter, som rækker ud over den daglige skemabundne undervisning. I 
forhold til andre ungdomsuddannelser er det gymnasiet og HF-kursets særkende, at 
der både satses på en solid faglig uddannelse og et fællesskab om nogle oplevelser, 
der bidrager til en alsidig personlig udvikling.

Til jer gamle, der nu forlader os: Tak for et godt skoleår og for det, 1 har ydet og 
givet skolen i den tid, I har været her.

Til jer nye, der nu rykker ind: Velkommen til! Jeg håber, I vil tage vel imod de 
tilbud, skolen har til jer, og at I vil kvittere med en god, personlig indsats.

Kristen Bak
rektor
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Preben Nielsen 
Tysk-engelsk

Sven Nielsen
Fransk-spansk-latin

Jørgen Nordkvist 
Biologi

Annette Nyvad 
Kemi-fysik

Anne Næsdorf
H i storie-formn.-oldtid

Curt Olsen 
Kemi-fysik

Jens Rechendorff 
Fysik-matematik

Gunner Roed 
Dansk-engelsk

Lene Rohde
Dansk-form n-design

Finn Steffensen 
Matematik-datalogi

Hans Styrishave 
Psykologi

Michael Søndergaard 
Fysik-matematik
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Benedikte Sørensen 
Dansk-religion

Peter Sørensen 
Historie-religion

Søren Sørensen 
Pedel

Bo Thomsen 
Musik-religion

Morten Thomsen
Sanfundsf,-historie

Christian Thybo 
Matematik

Mogens Vinter 
Matematik-idræt

Bent Windfeld 
Dansk-tysk
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Afgangsklasserne 1990

DEN SPROGLIGE LINIE:

K = KLASSISKSPROGLIG GREN

N = NYSPROGLIG GREN
M = MUSIKSPROGLIG GREN
S = SAMFUNDSSPROGLIG GREN

DEN MATEMATISKE LINIE:

F = MATEMATISK-FYSISK GREN

N = NATURFAGLIG GREN

M = MUSIKFAGLIG GREN

S = SAMFUNDSFAGLIG GREN

K = KEMIGREN

3a
N Aidt. Lone Skovsgård
N Andersen. Birthe
K Andersen, Jeanette
K Andersen, Kathrine Holch
K Bagger, Sanne
M Brethvad, Rikke Amalie Grunnet
N Christiansen. Lisette
S Frandsen, Trine Vibeke
K Jensen, Annette Møller
S Jensen, Heidi
S Jensen, Helen Valentin Brinkløv
N Kragh, Inger Nielsen
S Larsen, Sonja Lomholt
S Lodahl. Helle
M Pedersen, Anne-Dorte Korsgaard
S Pedersen, Lotte Korsgaard
N Ranneries, Kirsten
S Saaby, Anna Katrine
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3b
N Bunk, Susanne Vestergaard 
K Christensen, Karin Skårup 
N Christiansen. Beate Holm 
N Hjorth, Mette Louise 
K Holch, Mette Hvidkjær 
N Hyldahl, Jeannette Frøkjær 
M Jensen, Elisabeth Marie Odder 
K Jensen, Mie Malene Hoxer 
K Jensen. Sine Toft 
S Kristensen. Lene Høje 
M Madsen, Alice
S Meldgaard, Anna
S Nør. Birgitte Kirstine 
N Pedersen. Anne Skovfoged 
N Pedersen, Lotte Meinby 
S Ryberg. Martin
N Rønhede. Ellen 
S Sø. Elisabeth 
N Sørensen. Liselotte Dølrath 
S Thomsen, Ann Oddershede 
M Vestergaard, Lisette

3c
S Bethe, Jesper Nybom 
N Dam, Claus
S Dehlholm, Rasmus Ninus Sigvaldi 
S Gjerløff, Martin Nikolaj 
M Jensen, Bitten Kari

( S Jensen, Poul Dengsøe 
N Jensen, Torben Dahl 
K Jeppesen, Dorthe 
N Kappel, Charlotte 
N Lauridsen, Karina 
S Mølgaard, Dorthe 
S Nielsen, Anne Overgaard 
S Nielsen, Mette 
S Petersen. Jette Bernhard 
S Saimansen, Anette
M Thomsen, Anne-Charlotte Meyer

3u
F Aarup, Jens Højri is 
F Andersen. Lars Klilgaard 
K Dahl, Ole
M Gothelf, Stig Vesterager
S Jensen, Peter Thode 
S Pedersen. Lene Bak 
S Tinggaard, Henrik 
S Vestergaard, Tina
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3x
N Andersen. Birgitte Holmberg
F Bliksted, Vibeke Fuglsang
K Bunch, Søren
N Carlson. Dorthe
K Dybdahl, Claus
K Falsig, Michael Arnth
N Fuglsang. Janne Grøndahl
S Gregersen, Kim
F Hansen, Anton Kaastrup
S Hansen, Mogens Brix
K Hansen, Per Sejer
M Høgholm. Asbjørn Thomas
N Kanstrup, Dorthe
F Larsen. Pernille Hummelshøj
K Madsen, Pia Brogaard
F Mikkelsen, Tina
S Mortensen. Peter Rask
M Møller. Ole Kragh
F Nielsen, Carsten Gade
K Nørby, Jakob
K Olesen, Hanne
S Pedersen, Britt Lotzfeldt
S Svankjær, Niels
N Søgaard, Gitte
K Tange, Thomas Østergaard
K Zamastil. Michaela Maria

3y
F Agger, Andreas Christian
K Andersen, Asbjørn
K Clemmensen. Dorte Aarup
K Godiksen, Helene
S Graversen, Kit Bank
N Hust. Jeppe
S Jensen. Christian Vangsgaard
K Jensen, Kristian Kirk
N Jørgensen. Kari Asbjerg
K Kjeldgaard, Jørgen Riis
F Kjærgaard, Lars
S Knudsen, Karin Vibeke
K Krogh. Berit Olsen
S Løth. Lone Munk
K Madsen. Henrik
N Mark. Inger Kristine Rainey
K Mikkelsen. Gitte Kobberøe
N Nielsen. Dorthe
F Nielsen. Ulf Ørsøe
K Pedersen, Bente Vestergaard
N Pedersen. Helle Mærkedahl
N Rosenberg. Trine
K Stærkjær. Karina Gøttrup
K Sunesen. Sune Thorsten
N Søndergård. Kirsten
S Serup. Jacob
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3z
K Andreasen, Mette
N Didriksen, Jette
F Ebdrup, Rasmus
N Holm. Jens Frederik Nørgaard
N Jensen. Klaus Melvin
K Jørgensen, Helle Færk
S Larsen, Peter Østergård
S Malle. Jane Skov
S Molbæk. Charlotte
N Munch. Christian
N Nielsen. Brian Kirk
K Petersen. Simon Theis
K Poulsen. Kim Møller
F Scharling, Henrik Techt
F Toft, Michael
N Vestergaard. Charlotte
M Vinther, Ib

Christian Buur
Bangsgaard, 2. q
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2p
F Alslrup, Ann Christina
F Drejer, Lene Sigaard
F Hansen. Dorthe Toftdal
F Hansen. Helle Ellemann
F Hansen. Lisette Bell
F Homstrup, Karima Khadoudja
F Jakobsen. Poul Lundsby
F Jensen, Anja Bærskog
F Jensen, Birgitte Viborg
F Jensen, Tina
F Kiilsgård. Gitte
F Kjær. Bente
F Larsen, Lisbeth Yde
F Nielsen, Anette
F Nielsen, Lene Kappel
F Søndergård. Karin
F Sørensen. Tue Overgaard
F Vestergaard, Lone Dahl
F Win. Carsten

2q
F Bangsgaard, Christian Buur 
F Bauer. Jane Rønnow 
F Borgholt, Aino 
F Hedegaard, Carsten 
F Holme, Randi
F Jensen, Thomas Hagensen 
F Jespersen, Jette Rosenkrantz 
F Johansen, Preben 
F Jørgensen, Heidi 
F Kloster, Helle Thestrup 
F Kortegaard, Ulla 
F Lynggaard, Anitta 
F Munk. Pernille Hilligsø 
F Overgaard. Ib 
F Petersen, Trine 
F Visby. Inger 
F Østerskov, Anne Mette 
F Nielsen, Mai Britt

49



50



LEKSIKON

ADRESSEFORANDRING

Skal straks meddeles på Kontoret. Husk også 
adresseændring til SU!!!

ANDET ÅRS OPGAVEN - HF

Hver kursusstuderende skal i 2. kursus-år i 
perioden 1. dec. til 1. marts udarbejde en større 
skriftlig opgave, hvortil der gives fri i en uge. Opga
verne skal udarbejdes i et af de fag, hvori man 
undervises i 2. kursusår eller i geografi. Om selve 
opgavens udarbejdelse henvises til studievejlede
ren.

BIBLIOTEKET

Skolen råder over flere tusinde bøger, som står 
til rådighed for alle. Der findes et samlet bibliotek i 
lok. 37.

Hovedparten af bøgerne kan lånes med hjem, 
dog helst ikke mere end 1 måned ad gangen.

Alle nye elever gøres umiddelbart efter som
merferien bekendt med de regler, der eksisterer 
for benyttelse af biblioteksfaciliteterne.

Bibliotekar: Knud Hoick Andersen.
Christian Thybo fra 1/8-90

BOGAFLEVERING

Lærebøger o.L, der er udleveret i løbet af skole
året, skal afleveres igen.

Ved afslutningen af 3.g og 2.HF skal alle bøger 

m.v. afleveres i rimelig stand. For 1. og 2.g’emes 
vedkommende skal der som hovedregel afleveres 
bøger i de fag, der afsluttes. Hver enkelt elev vil ved 
skoleårets slutning få udleveret en liste over, hvilke 
bøger der skal afleveres.

Bortkomne bøger og stærkt beskadigede bø
ger skal erstattes. Pris for en bortkommen bog = ny 
bogs pris.

BOGDEPOT

Eleverne låner de fleste bøger gratis af skolen. 
Fra skoleåret 1989/90 er der indført nye bestem
melser vedr. papir, ordbøger og lommeregnere. 
Sådanne materialer skal i et vist omfang betales af 
eleven selv.

Reklamationer over bøger rettes til boginspek
tor, som kan træffes hver dag i ti-frikvarteret. Bog
depotet ligger i kælderen.

Boginspektorer:
Herman Jensen og Lars Madsen

DANSKOPGAVEN (HF)

En større skriftlig opgave, som udarbejdes i 1. 
semester. Opgaven skal fortrinsvis være projekt
orienteret, d.v.s. orienteret mod en problemstilling 
uden for undervisningssituationen.

DANSKOPGAVEN (GYMNASIET)

Som led i evalueringen efter l.g skal alle elever 
udarbejde en danskopgave. Den placeres i slutnin
gen af maj, og besvarelsen af opgaven har 5 skole- 
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dages varighed. Opgaven skrives på skolen, hvor 
dansklæreren hver dag kan konsulteres for råd og 
vejledning.

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE

I 3.g udarbejder hver enkelt elev en større 
skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie 
eller i et af elevens fag på højt niveau.

Opgaven udarbejdes mellem efterårsferien og 
juleferien. Undervisningen suspenderes i den uge, 
hvor opgaven skal udarbejdes.

Opgaven formuleres af læreren inden for et 
område, der vælges af eleven.

Direktoratet fastsætter retningslinier for be
dømmelsen af opgaven.

Karakteren i den større skr. opgave indgår i 
eksamensresultatet.

EKSKURSIONER

Som hovedregel gælder, at eleverne selv skal 
betale for kost og logi og i visse tilfælde også for 
transport. I enkelte tilfælde vil det dog være muligt 
at få tilskud til disse udgifter.

Faglærerne vil oplyse om disse muligheder.

ERHVERVSORIENTERING

Gives til alle elever i såvel gymnasiet som på HF 
og HFG.

Erhvervsorienteringen varetages af studievejlede
ren.

FERIER OG FRIDAGE (alle dage inkl.)

1990
Sommerferie: Man. 25. juni til fre. 10. august
Efterårsferie: Man. 15. okt. til fre. 19. okt.
Juleferie: Lør. 22. dec. til tir. 1. jan.

1991
Vinterferie: Man. 11. febr. til fre. 15. febr.
Påskeferie: Man. 25. marts til man. 1. apr.
St. Bededag: Fre. 26. april
Kr. Himmelfartsdag: Tors. 9. maj
Pinseferie: Man. 20. maj
Sommerferie: Man. 24. juni.

FORSØMMELSER

Skolen er forpligtet til at føre meget nøje kontrol 
med forsømmelser (heri medregnet forsømmelig
hed m.h.t. aflevering af skr. opgaver).

Lærerne fører i hver enkelt time forsømmel
sesliste. Disse sammentælles ved hver måneds 
afslutning, og forsømmelsestallene føres fag for 
fag ind i en protokol. En gang hver måned gennem
går rektor forsømmelseslisterne, og der træffes 
herefter beslutning om evt. irettesættelse eller 
sanktioner over for eleverne.

For store forsømmelser vil udløse følgende 
procedure:

1. fase: Henstilling til eleven om at passe sit 
arbejde.

2. fase: Mundtlig advarsel. Gives af rektor.
3. fase: Skriftlig advarsel. Gives af rektor og 

sendes som anbefalet post til eleven.
4. fase: På et møde i begyndelsen af april 

afgøres om eleven på trods af sin for 
sømmelighed kan gå til eksamen på 
sædvanlige vilkår. Afgørelsen træf
fes af rektor.
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Klassikerne på vej gennem Pæstum. »Mille, mille decollavimus«

I forbindelse med forsømmelser skal det un
derstreges, at der ikke findes helt eksakte regler 
for, hvor meget man må forsømme. Dog begynder 
skolen at reagere, hvis forsømmelserne nærmer 
sig ca. 15% totalt eller ca. 20% i enkelte fag.

Da store og uberettigede fravær som nævnt vil 
medføre foranstaltninger fra skolens side, vil det 
være i elevernes egen interesse at redegøre for 

årsagen til forsømmelser, også selvom det kun drejer 
sig om en enkelt dag eller time.

Det sker ved at udfylde en af de forsømmelses
sedler, der ligger ved siden af indgangen til pæda
gogisk værksted (i administrationsfløjen). Den 
udfyldte seddel lægges i den ophængte boks.

Ønsker man “at spørge fri” for en enkelt eller 
flere dage, skal man indhente rektors tilladelse.
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FRIBEFORDRING (delvis)

Ydes til alle, som har over 11 km fra hjem til 
skole. Ansøgning sker gennem gymnasiet. Fribeford
ringen inkluderer også bybusserne. Eleverne skal dog 
selv betale de første 175 kr/md.

Ud at se med DSB

FRIVILLIG IDRÆT

Et tilbud til alle elever om mulighed for at dyrke 
håndbold og volleyball o.a. 2 timer om ugen efter 
skoletid.

Der er instruktører til rådighed. I skoleåret 
1989/90 deltog skolen i forskellige turneringer.

FÆLLESTIMER

Der afholdes i løbet af et skoleår mindst 8 så
danne timer.

I fællestimerne suspenderes den normale undervis
ning, og hele skolen samles om f.eks. et foredrag, et 
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musikarrangement, et politisk møde i forbindelse med 
folketingsvalg o.l.

Fællestimetilbuddene arrangeres af et fællesti
meudvalg bestående af 2 lærere og 2 elever. Arran
gementerne skal godkendes af fællesudvalget 
(FU).

FÆLLESARRANGEMENTER

Kan principielt være af samme slags som fæl
lestimer. Dog deltager kun en mindre gruppe af 
lærere og elever.

Eksempler på typiske fællesarrangementer: 
sportsstævner, skolekomedie, filmarrangemen
ter, foredrag i relation til et bestemt fag, erhvervs
orientering o.l.

FÆLLESUDVALGET

Har til opgave gennem gensidig information og 
forhandlinger at fremme samarbejdet mellem læ
rere og elever, fremskynde sagers løsning og 
koordinere læreres og elevers bestræbelser.

Fællesudvalget træffer afgørelse vedr. afhol
delse af introduktionsdage, studieuger, fællesti
mer, studiekredse og fællesarrangementer m.v.

FU består i skoleåret 1989/90 af 
rektor Kristen Bak 
lærerrådsformand Annemarie Morris 
lektor Gunner Roed 
adjunkt Birthe Eisum 
adjunkt Kirsten Amelung 
pedel Søren Sørensen 
Ina Liitken 2.z 
Jesper Bethe 3.c



GLEMTE SAGER

Effekter som findes på skolen af rengøringsper
sonale, pedel, elever og lærere samles ikke et 
centralt sted.

Hvad angår værdigenstande (punge, ure, smyk
ker, lommeregnere o.l.), så afleveres sådanne ting 
dog på sekretærkontoret, hvor de så kan afhentes 
af ejermanden. - Mærkværdigvis bliver en del af 
disse ting aldrig afhentet. Alle øvrige effekter 
(bøger, overtøj, vanter, gymnastiktøj m.v.) placeres 
i de gule ståltrådsbure i fællesarealet.

HISTORIEOPGAVEN (HF)

En individuel opgave over et emne inden for en af 
de gennemarbejdede perioder.

Emnet vælges i samråd med læreren, der giver 
vejledning under opgaveskrivningen og vurderer 
den færdige opgave. Opgaven skrives i 2. semes
ter.

INSPEKTOR

Under inspektors arbejdsområder hører bl.a. 
daglige skemaændringer, lokaleændringer, tilret
telæggelsen af terminsprøver, årsprøver og eksa
miner, karakterlister, eksamensbeviser m.v.

Hvis rektor er fraværende fungerer inspektor 
som rektors stedfortræder.

KANTINEN

Driften af kantinen skal kunne skaffe forpagteren 
en rimelig indtægt i forhold til det arbejde, der 

lægges i driften.
For at holde priserne på et så lavt niveau som 

muligt, må brugerne af kantinen selv rydde op efter 
sig.

Kantinen fører et alsidigt varesortiment bl.a. kaf
fe, te, rundstykker, smørrebrød, mælk, is, soda
vand, frugt og et begrænset udbud af slik.

Der sælges ikke tobaksvarer, øl o.l.
Kantinen er åben i alle frikvarterer til og med kl. 

12.
Uden for den normale åbningstid kan der købes 

varm chokoladedrik, sodavand, slik og frugt fra 
automater ved kantinen.

Kantinebestyrer: Grethe Bundgaard.

KARAKTERGIVNING: GYM.

Der gives terminskarakterer i december og års
karakterer i maj måned. I afsluttende fag gives også 
karakterer i marts.

Karaktererne er et udtryk for elevens standpunkt 
på det pågældende tidspunkt.

KØREPLAN

Udarbejdes af skolens ledelse og forelægges læ
rerrådet på et af de første møder i hvert skoleår. Køre
planen er en fortegnelse over, hvad og hvornår der 
foregår ting på skolen af interesse for alle eller bestem
te årgange, (køreplanen indeholder også ferieplanen).

LÆRERRÅDET

Lærerrådet har beslutningskompetence i følgen-
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de sager:
A 1) Ordning og omfang af mdtl. årsprøver. 

Lærerrådet afgiver skolens indstilling i 
følgende sager:

B 1) Indstilling vedr. forsøgsundervis
ning.

2) Indstilling om anskaffelse eller for
nyelser af undervisningsmindler og større 
inventargenstande.

3) Fastsættelse af principper for 
tildeling af gensidige vikartimer, vagt
timer o.l.

4) Fordeling af stipendier og flids
præmier.

5) Indstilling om den ugentlige arbejds
plan.

6) Indstilling om afholdelse af 
introduktionsdage og studieuger.

Lærerrådet skal høres om:
C 1) Spørgsmål om eventuelle forholdsreg

ler over for elever ved disciplinære 
forseelser af grovere karakter.

2) Antallet af klasser og hold.
3) Time- og fagfordelingsplaner.
4) Stillingsopslag og indstilling om stillingsbe

sættelse, for såvidt angår fagkombination.
5) Forslag til skoleplan og ændringer 

i denne, herunder oprettelse og nedlæggel
se af stillinger.

6) Skolens bidrag til budgetforslag.
7) Vikartimernes fordeling ved længere 

vakancer.
8) Principper for ekskursioner.

LÆRERFORSAMLINGEN

Består af samtlige lærere ved skolen. Behandler 
spørgsmål som vedrører elevernes standpunkt 
m.v. og tager stilling til, hvordan skolen skal råde 
eleverne m.h.t. oprykning i næste klasse (gælder 
dog ikke for HF).

MORGENSAMLING

I skoleåret 1989/90 har der hver tirsdag været 
afholdt morgensamling fra kl. 10.35 - 11.00. Afviklin
gen af arrangementet er overdraget de enkelte 
klasser på skift.

Morgensamlingen er tænkt som et fælles informa
tionsmøde for elever og lærere.

Morgensamlingen er placeret i en hultime (4. 
time). I denne time afvikles også FU-møder, elev
rådsmøder, lærerrådsmøder m.v.

MØDEPLIGT

Der er mødepligt for såvel gymnasie- som HF- 
elever. Det skyldes, at skolen ved indstilling til 
eksamen tager ansvaret for, at eleven har deltaget 
forsvarligt i undervisningen og derfor har ret til at få 
den normale reduktion i pensum til eksamen.

Hvis forsømmelserne antager et for voldsomt 
omfang, og såvel en mundtlig som en skriftlig ad
varsel er givet, uden at det har afstedkommet en 
tydelig forbedring, kan der blive tale om, at skolen 
i april tager forbehold vedr. indstillingen til eks
amen. Herefter ligger den endelige afgørelse hos 
rektor.

Det må understreges, at mødepligten gælder 
alle fag. Endvidere er forsømmelighed med afleve
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ring af skriftlige opgaver at sammenligne med fra
vær fra undervisningen. (Se endvidere forsømmel
ser).

OMGÆNGEREKSAMEN (HF)

En eksaminand, der har aflagt prøve i alle fag, 
som HF-eksamen omfatter for den pågældende, 
men ikke har bestået eksamen, kan påny indstille 
sig til prøve i et eller flere fag i august måned.

Tilmeldingsfrist: l.juli.

OPRYKNINGSPRØVER

I 1. og 2.g afholdes ved skoleårets afslutning såvel 
skriftlige som mundtlige årsprøver.

Omfanget af de skriftlige prøver er fastsat i be
kendtgørelsen. For de mundtlige prøvers vedkom
mende fastsættes omfanget af lærerrådet.

OPSLAGSTAVLEN

Det er meget vigtigt, at man hver dag orienterer sig 
om, hvorvidt der er kommet nye meddelelser.

Det gælder især tavlerne med meddelelser fra 
rektor, inspektor, kontor og studievejlederne.

Obs. En del af kommunikationen på vores skole 
foregår udelukkende via opslagstavlerne (f.eks. 
aflysning af timer, timeombytninger o.l.).

REEKSAMINATION

En gymnasieelev eller en HF-elev, der i et fag, 
som afsluttes efter 1 .g, 2.g eller 1 .HF, opnår eks

amenskarakteren 00 eller 03 kan forlange reeksa
mination. (For gymnasieeleverdog forudsat, at 
årskarakteren er på mindst 5).

Reeksaminationsmuligheden for HF-eleveme er dog 
i realiteten en omgængereksamen. Reeksaminationen 
finder sted i midten af august.

Tilmeldingsfrist: 25. juni.

REKTOR

Skolens pædagogiske og administrative leder.

RINGETIDER

1. time 8.00 - 8.45
2. “ 8.50 - 9.35
3. “ 9.50 - 10.35
4. “ 10.45-11.30
5. “ 11.55-12.40
6. “ 12.45-13.30
7. “ 13.40-14.25
8. “ 14.35-15.20

SKEMAÆNDRINGER

Midlertidige skemaændringer meddeles via 
opslagstavlen. I tvivlstilfælde kontaktes inspektor.

SKOLERÅD

Består af 9 medlemmer.
1 amtsrådsmedlem valgt af amtsrådet (Allan 

Holm Hansen), 2 forældre valgt af forældrekredsen 
(Ebbe Eriksen og Else Marie Vestergaard Jen- 



sen), rektor (Kristen Bak), lærerrådsformanden (Anne 
marie Morris), 1 lærer valgt af lærerrådet (Karen 
Lemming), 2 elever valgt af elevrådet (Mikkel Dams- 
gaard 2.u og Claus Jensen 3.z) samt 1 repræsentant for 
skolens teknisk-administrative personale (Birgit Frohn).

Skolerådet skal i samarbejde med lærerrådet formid
le samarbejde mellem skole og hjem. Skolerådet 
medvirker ved løsning af sociale opgaver, godkender 
skolens arbejdsplan, stiller forslag til amtsrådet om 
forbedringer af bygninger og inventar, medvirker i 
byggesager, administrerer dele af budgettet, udfærdi
get ordensregler m.v.

SU STATENS UDDANNELSESSTØTTE

SU kan søges ca. 1 måned, før man fylder 18 år. 
Støtten kan tidligst udbetales fra den 1. i det kvartal, 
der følger efter det kvartal, hvori man fylder 18 år.

Støtten består af stipendium og studielån.
Som 18-årig er støtten afhængig af forældrenes 

og egne indkomstforhold.
Fra den 1. i det kvartal, der følger efter det kvartal, 

hvori man fylder 19 år, er man uafhængig af foræld
renes indkomst.

STUDIEKREDSE

Der kan etableres studiekredse uden for den 
obligatoriske undervisning i indtil 20 timer pr. emne 
i løbet af et undervisningsår. Der skal tilmelde sig 
mindst 10 studerende, før studiekredsen kan star
te. Studiekredstimerne må ikke anvendes til un
dervisning i klassernes almindelige pensa eller til 
skriftlige prøver.

Hvis man har meldt sig til en studiekreds, er man 

forpligtet til at deltage. Tilsidesættelse af denne 
pligt kan medføre udelukkelse fra fremtidig delta
gelse i sådanne aktiviteter.

Studiekredse skal godkendes af Fællesudvalget.

STUDIETEKNIK

Gives i løbet af de første måneder eleverne er på 
skolen.

Studieteknik skal give eleverne forudsætninger 
for at tilrettelægge arbejdet hjemme og i timerne på 
en hensigtsmæssig måde. Undervisningen gives 
af dansklæreren og studievejlederen. Den specielle 
orientering vedr. eksamenslæsning gives af studievej
lederen umiddelbart før eksamen.

STUDIEVEJLEDNING

Tilbydes alle skolens elever. Hver klasse tilde
les en studievejleder, som har til opgave at give in
dividuel og kollektiv vejledning vedrørende 
spørgsmål af faglig, social, økonomisk og personlig 
art i forbindelse med uddannelsessituationen.

Det er vigtigt at bemærke, at studievejlederne 
ikke er en del af skolens administration. Du kan 
derfor trygt gå til studievejlederen med dine proble
mer. Han/hun har tavhedspligt over for alle med mind
re andet aftales.

Studievejlederens kontortider meddeles via 
opslag.

STØTTEUNDERVISNING

Et tilbud, der gives i HF til de kursister, som har 
forladt folkeskolen for flere år siden. Betingelsen
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for at kunne modtage støtteundervisning er, at 
faglæreren giver en faglig udtalelse, der påpeger 
visse faglige problemer.

SYGEEKSAMEN

Hvis du p.g.a. sygdom er forhindret i at møde til 
en eksamen, kan du ansøge om tilladelse til at gå til 
sygeeksamen. Det sker på særlige blanketter med 
plads til lægeattest.

Hvis du p.g.a. sygdom bliver nødt til at afbryde 
en eksamen skal rektor straks tilkaldes. Herefter 
skal du straks søge læge for at få sygdommen do
kumenteret ved en lægeattest.

Hvis du derfor bliver syg i forbindelse med en af
sluttende prøve, så kontakt straks skolen.

SYGEMELDING

Hvis man på grund af sygdom er nødsaget til at 
forsømme undervisningen i adskillige dage, bør 
man kontakte skolen. Skolen kan forlange syg
dommen dokumenteret ved lægeattest.

TERMINSPRØVER

Afholdes i 3.g i tiden fra midten af februar til 
begyndelsen af april.

Der afholdes skriftlig prøve i dansk og i de af eleven 
valgte højniveaufag.

I 2.g afholdes terminsprøve i engelsk for sproglige 
og i matematik for matematikere i slutningen af marts 
måned.

UDMELDELSE

Hvis en elev ønsker at udmelde sig af skolen, skal 
han/hun kontakte sin studievejleder og rektor. 
Hvis man er under 18 år, må man regne med, at 
skolen vil indhente forældrenes accept.

I forbindelse med udmeldelse skal alle bøger 
m.v. afleveres til boginspektor. Evt. manglende 
bøger skal erstattes.

VALGFAG

Som følge af indførelse af en ny gymnasiestruktur 
pr. 1. august 1988 afskaffes grendelingen. I stedet 
skal eleverne vælge valgfag på højt niveau og mel
lemniveau.

Senest 1. april skal Lg-eleveme meddele, hvilke 
af de tilbudte valgfag de ønsker at følge i 2.g Sam
tidig skal de angive, hvilke overvejelser de har gjort 
sig m.h.t. valgfag i 3.g.

ÅRSPRØVER

l .g: Skriftlig prøve i dansk (danskopgaven),og for 
sproglige engelsk og for matematikere matematik.

2 .g: Skriftlig prøve i dansk og i det/de af eleven 
valgte højniveaufag.

I 1. og 2.g afholdes hvert år desuden 3 mundtlige 
årsprøver/eksaminer, med mindre anden form for 
evaluering anvendes. Der skal dog som minimum 
afholdes mindst fire mundtlige årsprøver/eksami
ner i løbet af de to år.
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